“EM BUSCA DO PRESENTE PERDIDO”
DESAFIO DE ORIENTAÇÃO

6 DE DEZEMBRO DE 2020

Pai Natal, Papai Noel, Santa Claus… Esta atividade, em homenagem a São Nicolau – um bispo conhecido pela sua caridade e
generosidade para com as crianças e que se tornou um ícone do Natal – constitui um divertido desafio de orientação para toda a
família.

DOIS HORÁRIOS
10H00 às 13H00
14H30 às 17H00
adequado PARA FAMILIAS COM CRIANÇAS ENTRE OS 6 E OS 14 ANOS
Parque de São Roque,
Rua São Roque da Lameira, 2040
4350-307 Porto, Portugal

Sobre o evento:
Com o recurso a um mapa, pais e filhos terão que encontrar todas as peças de um puzzle ajudando, assim, o Pai Natal a encontrar o presente perdido!
IDADE RECOMENDADA: dos 6 aos 14 anos

PROGRAMA:
. Acolhimento; conto da Lenda de S. Nicolau;
. Introdução à Orientação - nível iniciante;
. Atividade desenvolvida por cada família/equipa
. Encerramento com chá e bolachas natalícias;

INCLUI:
. Material e logística para o desenvolvimento da atividade;
. Lembranças do Pai Natal;
. Chá e bolachas;

Preços:

Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e praticantes)
Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:
Não Sócios Clube PT

BILHETE

BILHETE

CRIANÇA+ ADULTO

CRIANÇA EXTRA

16,00€
17,50€
18,00€

8,00€
10,00€

NOTA: TODOS OS MENORES DEVEM VIR ACOMPANHADOS POR, PELO MENOS, UM ADULTO RESPONSÁVEL.
LUGARES LIMITADOS
Notas importantes [Termos e Condições de cancelamento e reembolso]:
Em caso de condições meteorológicas adversas o evento será adiado para data a definir.
Haverá lugar a reembolso no caso de não se reunirem condições em ambos os dias, em caso de desistência com aviso até 2 dias antes do evento ou outras restrições governamentais
relacionadas com o COVID-19.
Nesta nova edição serão consideradas as diretivas da DGS para empresas de animação turística com o selo Clean&Safe: o grupo é limitado a 10 adultos, é obrigatório o uso de máscara, a
partilha de material entre os participantes é evitada e, caso seja necessário no decorrer de alguma dinâmica, é usado higienizante de base alcoólica.
Sugere-se que cada participante traga o seu lápis ou caneta.

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES :
DIA 26 DE NOVEMBRO 2020

INSCRIÇÕES:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt indicando:
nome, numero de sócio (numero de funcionário), contacto móvel, nome de todos os participantes,
idade das crianças e indicação de horário pretendido.

PAGAMENTOS
(até à data limite das inscrições-26 DE NOVEMbro):
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,
caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito.
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte
ou por transferência bancária para o NIB: 003520660008486913035
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt.

